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S.O.S. bij...
Als het even niet lukt
Het structureel veranderen van gedrag is niet in 
een paar weken gedaan, maar vergt langdurige 
inspanning en training. Het aanleren van een nieuwe 

gewoonte zoals gezond eten of meer bewegen 
heeft bij iedereen tijd nodig. Bij de één is een 
nieuwe gewoonte in een paar weken ingesleten, 
bij de ander duurt het een paar maanden. Wees 
niet te streng voor jezelf als het even niet lukt; 

pak het gezonde gedrag daarna gewoon weer op. 
Gun jezelf de tijd en probeer met de kleine stapjes 
uit deze gids steeds meer bewust te worden van je 
oude gedrag en stap voor stap acties richting een 
gezondere leefstijl te ondernemen. Zo hou je het leuk 
en blijf je gemotiveerd!  

Haastige spoed
In de ideale wereld heb je de tijd om een lekker 
ontbijt, goede lunch of verantwoorde avondmaaltijd 
klaar te maken. Die ideale wereld is helaas niet 
altijd de realiteit. Wat daarin enorm helpt, is vooruit 
plannen. Bedenken wat je de komende dagen wil 
eten en deze boodschappen in een keer in te slaan. 
Zo hoef je daar rond etenstijd niet steeds over na 
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te denken en verklein je de noodzaak om voor een 
snelle en misschien minder gezonde hap te gaan. 
Ons basisboodschappenlijstje (week 1) is daarin een 
handige leidraad. 

Doe slim boodschappen
Bekijk of je ingrediënten vaker kunt gebruiken 
voor verschillende recepten. 

Ontbijt 
Maak de avond van tevoren alvast je ontbijt 
klaar! Kook bijvoorbeeld alvast een eitje voor 
op je volkorencrackers, bak je vezelrijke 
havermoutmuffins alvast af of zet ‘overnight 
oats’ klaar in de koelkast. Heel handig voor 
onderweg. 

Recept overnight oats 
Neem daarvoor 150 ml halfvolle melk, 
50 gram havermout, een halve banaan 
in stukjes of bosbessen en een snuf 
kaneel. Roer het door elkaar en laat 
in afgesloten bakje een nachtje in de 
koelkast staan. De havermout zal de melk 
opnemen en is ’s ochtends klaar om gegeten 
te worden. Bovendien kan je volop variëren 
naar maak. Wat dacht je van bijvoorbeeld van 
de combinatie appel, kaneel, walnoten en 
rozijnen? Lekker, gezond en vezelrijk!
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Lunch
Heb je ’s ochtends te weinig tijd om een 
lunch voor op werk voor te bereiden? Houd 
er bij lunchkeuze in het bedrijfsrestaurant 
rekening met de hoofdingrediënten uit deze 
gids: volkoren granen, groente, fruit, noten 
en peulvruchten. En kies je bijvoorbeeld voor 
een salade to go? Kant-en-klare lunchsalades 
zijn vaak een prima alternatief. Laat de 
bijgevoegde dressing achterwege, die zorgt 
er vaak voor dat het geheel nét wat minder 
gezond wordt door eventuele suikers en 
andere stoffen. Een dressing op basis van 
olijfolie, azijn en kruiden kan natuurlijk wel.

Diner
‘Haast’ en ‘kant en klaar maaltijden’ gaan 
vaak hand in hand. Helaas zijn dit vaak 

Tip!
Maak zelf je muesli en leg een voorraadje aan. 
Het vinden van een gezonde muesli kan best 
lastig zijn. Door het zelf te maken kun je in ieder 
geval makkelijk de toegevoegde suikers vermijden 
en kan je lekker variëren met volkorengranen, 
noten, zaden en pitten die jij lekker vindt. 
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de minder gezonde maaltijden… Probeer 
daarom berekend te zijn op weinig tijd om 
avondeten te bereiden. En maak van je vriezer 
je grootste vriend! Probeer zo nu en dan voor 
meerdere dagen tegelijk te koken en vries 
de extra portie in. Een pan Italiaanse 
pastasaus of soep? Ideaal om in bakjes 
in te vriezen. Zorg er daarnaast 
voor dat je altijd wat groenten in de 
vriezer hebt liggen, zoals spinazie, 
gemengde gesneden groenten en 
doperwtjes. Ook roerbakgerechten 
met bijvoorbeeld rijst en wat stukjes 
kip zijn zo gepiept. En de restjes? Die doen 
het weer prima als ingrediënten voor een 
lunchsalade de volgende dag.

Tip!
Maak de avond van tevoren wat extra 
volkorenpasta of volkorencouscous klaar en 
verwerk deze ingrediënten de volgende dag 
in een snelle lunchsalade! Voeg nog wat verse 
komkommer, tomaat, paprika, sla, wat noten 
en olijfolie toe en voilà! Heb je groenten over van 
de vorige dag? Beleg deze lekker op een volkoren 
boterham met hummus. 
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Budgettips
De tips in deze gids wijzen het uit: om er een gezonde 
leefstijl op na te houden, hoef je echt niet dagelijks 
te ontbijten met exotische vruchten, onbekende 
graansoorten of dure superfoods (die overigens 
ook niet bestaan). Tegelijkertijd is een pak biscuitjes 
helaas nog altijd goedkoper dan een kilo appels. 

Een gezonde leefstijl die ook vriendelijk is voor de 
portemonnee? Met deze tips is het haalbaar: 

1 Kies gerust ook voor diepvriesgroenten 
en -fruit. Want in tegenstelling tot wat veel 
mensen denken, zijn deze producten 
minstens zo gezond als de verse varianten. 
En soms zelfs gezonder! 

Tip!
Door slim te ‘mealpreppen’ kun je ook 
voedselverspilling voorkomen. Heb je bijvoorbeeld 
veel groente over zoals bloemkool, sperziebonen of 
broccoli en krijg je het niet op tijd op? Kook ze dan, 
en bewaar ze in bakjes in de vriezer. Het blijft dan 
nog maanden goed. En je kan het makkelijk weer 
opwarmen voor een snelle maaltijd. 
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Direct van het land worden ze verwerkt 
en ingevroren, maar zijn vaak een stuk 
goedkoper dan de verse varianten! Dit geldt 
ook voor groente uit blik of pot, mits je een 
variant zonder toegevoegd zout en/of suiker 
kiest.

2 Eet uit het seizoen. Seizoensgroenten en -fruit 
zijn vaak goedkoper. En hartstikke gezond! 
Bovendien maak je zo een milieubewuste 
keuze.

3 Kies je voor verse groenten, vermijd dan de 
kant-en-klaar gesneden groentemixen, deze 
zijn vaak een stuk prijziger dan de 
ongesneden variant. Daarnaast blijven de 
vitamines beter bewaard wanneer je zelf je 
groenten vlak voor het koken snijdt.

4 Ga ook wat vaker naar de markt, daar 
zijn de prijzen vaak gunstiger. En ga 
aan het einde van de dag, dan zijn de 
producten vaak nog goedkoper!

5 Kook slim: kook met aanbiedingen, wees 
lekker creatief met restjes en check altijd je 
voorraadkast en koelkast voor je 
boodschappen gaat doen. Vaak kun je met 
restjes nog heerlijke maaltijden maken. 
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Een goede voorbereiding, een eetplanning en 
een fijne standaard boodschappenlijst is écht 
het halve werk.

6 Laat jezelf wennen aan water en thee zonder 
suiker te drinken in plaats van dure dranken. 

Last but not least: roken en alcohol 
Ooit gehoord van BRAVO? BRAVO staat voor 
beweging, roken, alcohol, voeding en ontspanning. 
Alle vijf zijn het leefstijlelementen die onze 
gezondheid beïnvloeden. De onderwerpen beweging, 
voeding en ontspanning zijn in deze gids uitgebreid 
aan bod gekomen. Maar wat is het effect van roken 
en alcohol op de gezondheid en de spijsvertering?
 

Roken en de spijsvertering
Roken heeft een effect op je stofwisseling en 
dus op je spijsvertering. Roken kan ervoor 
zorgen dat je eetlust wordt geremd. 
Dit verklaart ook deels het feit 
dat mensen vaak in gewicht 
aankomen wanneer zij stoppen 
met roken. Roken is schadelijk, 
ook voor je spijsvertering. Het 
verhoogt het risico op een tal 
van spijsverteringskankers, 
waaronder mond- en keelkanker, 
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maar ook alvleesklierkanker of darmkanker. 
Tabaksrook bevat zo’n 8000 ingrediënten, 
waarvan 70 als kankerverwekkend worden 
gezien. Deze stoffen kunnen het DNA 
beschadigen. Ook is roken niet bevorderend 
voor mensen met de ziekte van Crohn. Het 
kan de klachten verergeren. 

Alcohol en de spijsvertering
Naast roken, is ook bij alcohol ons advies: 
doe het niet. Een glas alcohol per dag kan het 

risico op het krijgen van bepaalde 
ziekten zoals kanker al 

vergroten. 

De spijsvertering komt 
als eerste in contact 
met alcohol, waarna het 
opgenomen wordt in het 

bloed. Door dit directe 
contact is de spijsvertering 

en alle organen die hierbij 
betrokken zijn, erg kwetsbaar voor 

de schadelijke gevolgen van alcohol. Ook 
heeft alcohol een negatief effect op je micro-
bioom. Het heeft een negatief effect op de 
gezondheid en sterkte van je darmwand. 
Alcohol vergroot de doorlaatbaarheid van 
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de darmwand, en dat wil je niet. Deze moet 
sterk zijn om juist indringers te weren. 
Daarnaast kan het ook zorgen voor een 
vermindering van ‘goede bacteriën’ en een 
groei van ‘slechte bacteriën’. Alcohol is vocht, 
maar heeft een uitdrogend effect. En je 
spijsvertering heeft juist veel vocht nodig. Zo 
kan alcohol de spijsvertering tegenwerken. 
Maar daarnaast doet alcohol nog meer 
met je gezondheid van je spijsvertering. 
Alcohol is erg schadelijk voor de lever en 
vergroot het risico op verschillende 
leveraandoeningen. Ook kan 
alcohol het slijmvlies in de 
slokdarm, maag of darmen 
irriteren. Bovendien kan 
alcohol de kans op ernstige 
aandoeningen, zoals 
darmkanker, slokdarmkanker 
en maagkanker verhogen. 
Genoeg redenen om dat glaasje te 
laten staan toch?
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Spijsverteringsaandoeningen of 
klachten
Nogmaals: deze gids is uitdrukkelijk 
niet bedoeld voor mensen met 
spijsverteringsziekten. Heb je 
al een aantal weken (of langer) 
spijsverteringsklachten of kamp je met 
een spijsverteringsziekte? In dit geval 
adviseren wij om eerst te overleggen met 
je behandelend arts of diëtist alvorens 
je met de stappen uit deze gids aan de 
slag gaat. Recent onderzoek wijst uit dat 
een kwart van de Nederlanders bij de 
huisarts bekend is met maag-, 
darm of leverklachten. 
Bij veelvoorkomende klachten zoals 
diarree, verstopping en buikpijn zijn 
er gelukkig een aantal zaken die je 
zelf kan proberen om de klachten te 
verminderen. Om te beginnen zijn 
vezelrijke voeding, ontspanning en 
beweging belangrijk. Maar er zijn meer 
dingen die je kan doen in het geval van 
deze specifieke klachten. Daarover lees 
je meer op onze website: mlds.nl. 

https://www.mlds.nl
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Dankjewel! 
Tot slot willen we je bedanken. Bedanken voor het 
feit dat je de tijd genomen hebt om met ons te 
werken aan een gezonde spijsvertering en daarmee 
een goede algehele gezondheid. We zijn benieuwd 
naar hoe jij deze vier weken hebt ervaren en vinden 
het leuk om dat van jou te horen. Heb je tips, vragen 
of opmerkingen? Deel ze via Facebook (@Maag 
Lever Darm Stichting) of Instagram (@mldstichting) 
onder vermelding van de spice up challenge. 
We hopen van je te horen! 

    #spiceupchallenge

#spiceup #mlds

https://www.facebook.com/mldstichting/
https://www.facebook.com/mldstichting/
https://www.instagram.com/mldstichting/
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tot slot
help je mee?

Mogen wij op jouw steun rekenen? 
Doneer dan via mlds.nl/doneren 
en draag bij aan onze droom: 
een gezonde spijsvertering 
voor iedereen. 
Alvast hartelijk bedankt!

We hebben je de afgelopen weken met veel plezier 
en passie geholpen op weg naar een bewustere 
leefstijl voor een gezonde spijsvertering. Helaas 
kampen 2 miljoen mensen dagelijks met pijn, 
onmacht en schaamte door spijsverteringsziekten. 
Ook voor hen strijden wij, door onderzoek mogelijk 
te maken en voorlichting te geven.

https://www.mlds.nl/donatie/


Je spijsvertering werkt keihard. 
Dag in, dag uit. Je spijsvertering is 
van levensbelang. Als je gezond 
bent, kan je spijsvertering je beste 
vriend zijn. Maar je spijsvertering 
kan ook je vijand zijn: ze kan je 
bang of eenzaam maken, je laten 
schamen, je uitputten, slopen of 
je wereld klein maken. Voor bijna 
twee miljoen Nederlanders is hun 

spijsvertering geen vriend.
Voor hen strijden wij dan 
ook. Samen met artsen, met 
wetenschappers, met onderzoekers, 
met donateurs gaan we voor 
oplossingen. Én wij strijden samen 
met patiënten. Met hen delen wij 
onze strijdlust maar ook lief en leed. 
Een gezonde spijsvertering, voor 
iedereen, dat is onze droom.

Disclaimer
De challenges en adviezen uit dit werkboek zijn 
bedoeld om lezers te informeren over leefstijl 
in relatie tot een gezonde spijsvertering. Dit 
werkboek is bedoeld voor mensen zonder 
onderliggende (spijsverterings)aandoening. De 
inhoud bevat geen medisch advies. Raadpleeg 
bij medische vraagstukken een arts. 

De Maag Lever Darm Stichting aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor de juistheid, 
betrouwbaarheid en compleetheid van de 
informatie. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar worden 
gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan 
ook, zonder schriftelijke toestemming van de 
uitgever.
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